CERINŢE DE REDACTARE A ESEULUI

I. STRUCTURA ESEULUI
•

Rezumat (maxim 10 rânduri)

•

Cuvinte cheie (3 – 5 cuvinte)

•

Introducere

•

Conținut științific (maxim 5 pagini) vor fi menționate și susținute cu argumente 5 aspecte
considerate relevante de către candidat referitoare la tema propusă.

•

Concluzii

•

Bibliografie

II. CERINȚE DE EDITARE
Fontul utilizat în redactarea conținutului va fi Times New Roman, mărime 12, spațiat
la 1,5 rânduri;
Fontul utilizat la notele de subsol şi/sau surse bibliografice va fi Times New Roman,
mărime 10, spațiat la 1 rând;
Lucrarea va fi scrisă în limba română, cu diacritice și paginată centrat în format
„ page 1 of …”;
Prima pagină va fi redactată în structura prezentată în anexa 1;
Cuprinsul eseului trebuie să fie paginat şi prezentat la începutul acestuia;
Bibliografia va conține lucrări de specialitate din literatura națională şi
internațională, articole ;i studii indexate în BDI precum şi referințe Internet.
Bibliografia trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
-

Ordine: Lista lucrărilor trebuie ordonată alfabetic, după numele autorilor. Sursele fără
autori intra în aceeași listă aranjate după titlu.

-

Autori: Notaţi numele şi iniţialele tuturor autorilor unei anume lucrări. Utilizaţi semnul
(&) în locul cuvântului "şi" când enumeraţi mai mulţi autori, de exemplu Smith, C., &
Ross, B.

-

Titluri: Utilizaţi majuscule numai în cazul primului cuvânt al unui titlu sau subtitlu şi
orice la nume propriu care face parte din titlu.

-

Pagini: Utilizaţi abrevieri pentru a desemna numărul paginilor (p. sau pp.)

Reguli generale pentru citarea lucrărilor online:
•

Adresa de internet**: O adresă de internet stabilă trebuie să direcţioneze cititorul cât mai
clar cu putinţă către lucrarea online citată. Dacă adresa URL nu este stabilă aşa cum este
cazul revistelor online cu acces doar pentru abonaţi, utilizaţi adresa de internet principală
a publicaţiei.

•

Data: Dacă lucrarea citată este o versiune finalizată şi publicată şi datată, precum în
cazul unor articole din reviste, data apariţiei articolului este suficientă. Totuşi, dacă
lucrarea citată nu este datată şi poate fi schimbată sau actualizată pe parcurs, aşa cum
este cazul unui articol de enciclopedie online, includeţi şi data când aţi accesat
informaţia citată.
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